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Sommerhøjskolen på Lade-
lund Ungdomsskole samler i
år 130 mennesker og brille-
rer med en kombineret ovn
og udekøkken. 

LADELUND. Der er folk i snart sagt
alle aldre på dette års Sydslesvigske
Sommerhøjskole fra Noah på fem
måneder og op efter.

Nu er lille Noah nok temmelig lige-
glad med det væld af tilbud, som del-
tagerne kan vælge og vrage i, men en
flok murere har på eget initiativ sat
gang i et eksperiment. De har på to
dage muret en ovn op, der ved hjælp
af nogle ganske få pinde bliver varm
og kan tjene som varmekilde på den
bænk, der også er en del af ovnen.
Den kan også tjene som udekøkken,
der er den helt store dille nord for
grænsen i øjeblikket.

Leif Ellegaard fra Sydfyn er med i
sjakket på ovebyggerholdet, og han
forklarer, at de har ladet sig inspirere
af en waliser, der på en rejse i Syd- og
Mellemamerika blev syg. Under syge-
lejet observerede han, hvordan kvin-
derne hostede af røgen fra de dårlige
komfurer, der tillige havde en ringe
forbrænding. Det lagde dermed ki-
men til det eksperiment, der efter
sommerhøjsolen skænkes til Lade-
lund Ungdomsskole, hvor højskolen i
år finder sted. 

- Det er højdepunktet på året. Det
eneste, der ligger fast, er, at vi tager
på sommerhøjskole med børnebørne-
ne, fortæller Leif Ellegaard, mens
han forklarer principperne i

ovnen/udekøkkenet:
Der er et lille brandkammer, hvor

der tændes op. Herfra spreder var-
men sig videre igennem kanalerne in-
de i ovnen, der er rejst i ganske al-
mindelige røde mursten. 

Voldsom temperatur
Oven på ligger en firkantet jernplade,
der kan nå en temperatur på 900 gra-
der; netop det er både en svaghed og
en styrke: 

En kold vinterdag kan man sidde
på bænken og holde sig varm, mens
temperaturen er lige høj nok til mad-
lavning. Man bliver nødt til at ekspe-

rimentere sig frem, så
maden ikke futter af.
Til gengæld holder ov-
nen på varmen et sted
mellem otte og tolv ti-
mer afhængig af, hvor
hårdt der fyres. 

Sjakket demonstrere-
de velvilligt vidunderet
for avisen, der kan be-
kræfte, at nogle få pin-
de er nok til at varme
såvel jernplade som
bænk op. 

- Det bliver et sjovt
sted for skolen at bru-
ge, siger Finn Kristen-
sen fra Frederiksværk,
menes sjakket tager en
velfortjent drikkepause
i behagelig skygge for
sommervarmen. 

Han oplyser videre, at der i aften
(torsdag, red.) skal laves pandekager
til 128 mennesker.

Svære smykker
I den anden ende af Ladelund Ung-
domsskole - i sløjdlokalet - sidder
Werner Behmer og nørkler med et vi-
kingesmykke:

- Jeg gik desværre i gang med det
sværeste smykke, som er kongekæ-
den. Det er rigtig svært, siger Werner
Behmer, mens han forsøger at flette
de små sølvringe sammen med et par
bidetænger.

Han korrigeres af Karen Marie Me-
yer, der mener, at dronningekæden er
den sværest at lave. 

- Det er alletiders at være på som-
merhøjskole. Det er tolvte eller tret-
tende gang, jeg er med. Det er næsten
en familietradition. Her møder jeg
venner, og det er dejligt at være sam-
men med såvel nye som gamle be-
kendte samtidig med, at man kan
slappe af og finde udfordringer, for-
tæller Werner Behmer. 

Ifølge Stine Meyer har omkring 130
mennesker valgt at tilbringe en uge
på Den Sydslesvigske Sommerhøj-
skole, hvor det er muligt at vælge
mellem en række forskellige tilbud
som smykkeværksted, teatersport,
yoga, massage, filtning, rollespil og
stavgang. Småbørn er ingen hin-
dring. Der er nemlig oprettet børne-
pasning for dem, der har behov for
det. Karsten Nielsen

Ovneksperiment 
på sommerhøjskole

Kort nyt fra Sydslesvig

LYKSBORG. Menke
Planetarium fortsætter
sin række af foredrag.
På tirsdag klokken
19.30 er det Uwe Roose,
der tager publikum med
på en rejse gennem sol-
systemet.

Der bliver mulighed
for at kigge nærmere på
månen, solen og mælke-

vejen samt galakserne i
verdensrummet. 

Billetter kan bestilles
pr. e-mail til planetari
um@fh-flensburg.de el-
ler på telefon 0461 -
8051273 mandag kl. 9-
11. Billetter koster fem
euro for voksne og 2,50
euro for børn, unge og
studerende. (FlA)

Nyt foredrag på 
Menke Planetarium

TØNNING. Man tager
ganske enkelt de speci-
elle briller på og dykker
ind i en undervandsver-
den i de hjemlige
farvande, Norskehavet,
Stillehavet og Det røde
Hav.

Sportsdykker og hob-
byfotograf Peter Bausch
fremviser den kulørte
mangfoldighed af flora
og fauna, der findes un-
der vand, i et 3D-lysbil-
ledforedrag.

Det sker torsdag den
7. juli fra kl. 20 i Vade-
havscentret Multimar
Wattforum. 

Peter Bausch har i
mere end 50 år dykket i
alle verdenshave, og han

er lidenskabelig foto-
graf. I sit 3D-show tager
han gæsterne med på en
rejse, som kommer forbi
alt fra søkøer over kæm-
pehavskildpadder til de
usædvanligt farverige
fisk, der kan ses i »Stil-
lehavets koralhaver« og
ved koralrevene i Det
røde Hav.

Men han forbløffer og-
så med fotos, der viser
den overraskende store
mangfoldighed af arter i
Nordsøen og Østersøen.

Entreen til 3D-rejsen
er seks euro og fire euro
for børn. Der bedes om
tilmelding på tlf. 04861-
9620-0.

(FlA)

En verden under
vand i Multimar

KOBBERMØLLE. Nat-
ten til onsdag fik græn-
sepolitiet mistanke til
en bil på omfartsvejen B
200. 

Bilen blev stoppet på
rastepladsen umiddel-
bart syd for grænsen.
Det viste sig, at den var
kortsluttet, og politiet

beslaglagde bilen og an-
holdte i øvrigt en 15-
årig pige, der forsøgte at
flygte fra stedet.

Hun nåede dog ikke
længere end til den
nærliggende skov, hvor
hun blev fundet bag et
træ.

(FlA)

Mistænkelig bil ved
grænseovergang

Deltagerne på Sommerhøjskolen på Ladelund Ungdomsskole, Pau Andersen,
Karen Thagaard og Marie Mauter (f.v.), har taget hjul under fødderne og er på
vej ud i det blå på inlinere. (Foto:Lars Salomonsen)

Med sine fem måneder er Noah yngste deltager på
Sommerhøjskolen på Ladelund Ungdomsskole. Han
foretrak mors, Stine Meyers, trygge arme frem for
nogle af de aktiviteter, Sommerhøjskolen bød på. 

Leif Ellegaard (t. v.) og Finn Kristensen er i gang med at pudse ovnen og lægger dermed sidste hånd på eksperimentet,
det seneste par dage har været  i gang på sommerhøjskolen på Ladelund Ungdomsskole. (Fotos:Lars Salomonsen)

FLENSBORG. Det
sydslesvigske Kontakt-
udvalg mødtes i går med
den tyske indenrigsmi-
nister Otto Schily og
mindretalskommitteret
Hans-Peter Kemper i
Berlin.

- Det var alt i alt ud-
mærket møde, siger for-
manden for SSW, Gerda
Eichhorn, der synes, at
Otto Schily »lyttede
åbent til, hvad vi havde
på hjertet«.

I sin mindretalsberet-
ning kom SSWeren ind
på det gode og positive,
man har opnået gennem
de 40 år, Kontaktudval-
get har eksisteret. 

Landdagsvalget i fe-
bruar var næppe til at
komme forbi i beretnin-
gen. Gerda Eichhorn
gav udtryk for, at tiden
efter valget var en tid,
man godt kunne have
undværet. Mindretallet
fik opbakning fra in-
denrigsministeren, der
understregede, at SSWs
medlemmer i landdagen
er fuldgyldige mandater.

Wolfgang Börnsen
(CDU) vedgik ifølge
Gerda Eichhorn, at
mindretallets mandater
er fuldgyldige, i det han
nikkede bekræftende på

Otto Schilys spørgsmål
om dette til forsamlin-
gen. 

Videre nævnte Gerda
Eichhorn Skoleforenin-
gens trængte økonomi,
selv om det ikke er mu-
ligt at gøre noget ved det
i Berlin. Ligeledes blev
man enige om at sætte
sig sammen og løse pro-
blemerne med at hente
danske tv-kanaler ned i
Sydslesvig og tyske i
Sønderjylland, når digi-
taliseringen om få år
slår fuldt igennem.

40-års jubilæet havde
trukket flere medlem-
mer af Forbundsdagen
til end normalt, når
Kontaktudvalget er på
besøg. Men desværre
var den slesvig-holsten-
ske mindretalskommit-
terede, Caroline Schwa-
rz (CDU), ikke til stede,
idet hun var optaget i
andet ærinde. 

Fra mindretallet del-
tog SSWs landdagsmed-
lem Anke Spoorendonk,
SSWs landssekretær, 
Dieter Lenz, SSFs for-
mand, Dieter Küssner,
generalsekretær i SSF
Jens A. Christiansen for
uden Gerda Eichhorn.

Karsten Nielsen

Schily bekræftede
fuldgyldige mandater 


